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Sammanfattning 

Träningshysterin är på sin topp just nu. Idag är träning någonting många prioriterar för 

att må bra. Av intensivt fysiskt arbete, som till exempel hård styrketräning eller crossfit 

får man snabbt valkar och sår i händerna. Det finns en uppsjö av handskar designade 

för olika typer av träning på marknaden, trots detta används handskarna inte alls av 

många. Orsaken är dels att handskydd har fått en stämpel som ”fånigt” i 

träningssamanhang och dels upplevs handskar som ett hinder snarare än ett 

skyddsmedel. Detta eftersom gymhandskar upplevs klumpiga och försämrar greppet.   

Begreppet design handlar inte endast om utseende och estetik, utan innefattar även 

funktionalitet. God design är när man uppfyller ett behov hos användarna både vad 

gäller utseende och funktion. Genom ett antal kvantitativa intervjuer, enkäter, tester, 

undersökningar samt observationer har data samlats in för att förstå målgruppens 

behov och krav. Dessa behov och krav har sedan fått stå i fokus genom hela 

designprocessen för att komma fram till ett slutkoncept som skyddar händerna på ett 

innovativt, diskret och smidigt sätt. 
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Förord 

Jag vill tacka min språkpolis och största kravställare, Christian Forslind för alla 

kommentarer som hjälpt mig framåt i arbetet.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Händerna är människans verktyg. Huden i handflatorna är robust och tjockare än på 

ovansidan av handen men huden i handflatorna är extremt utsatta vid intensivt fysiskt 

arbete. Valkar och förhårdnader uppstår snabbt om handskar vid kontinuerligt fysiskt 

hårt arbete utesluts. Det är inget problem förrän det blir sår som tillslut går sönder så 

att händerna börjar blöda (se figur 1). Man kan förhindra detta genom att använda 

någon typ av handske. Handskar skapar dock problem, de försämrar greppet eller blir 

svettiga och därmed blir obekväma. Inom gymkulturen finns det dock en mentalitet att 

den som bär handskar vid styrketräning är “mesig” som inte tål smärtan från såren. 

Många avstår handskar just på grund av detta.  

I dagsläget finns det inte handskydd som sitter smidigt i handen, ger ett bra grepp och 

skyddar huden i handflatorna från överansträngning.  

 

Figur 1. Händer efter en crossfittävling (Hämtad från 

https://armaniussara.wordpress.com/author/armaniussara/page/3/). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett skonsammare handgrepp vid intensivt 

fysiskt arbete när handskar inte används. Frågeställningarna som kommer undersökas 

är: Hur förhindrar man förhårdnader, valkar och sår i händerna vid fysiskt tungt och 

intensivt arbete? Hur kan man genom design, göra det accepterat att bära handskydd 

på gym? 

 

1.3 Målgruppen 

Arbetet avgränsas till de som styrketräningar på gym. Det är en stor målgrupp med en 

hård machokultur, där handskar för träning i dag anses som helt oacceptabelt då det 

ses som ”fånigt” att inte tåla smärta i handflator av valkarna och sår. 

 

1.4 Etiska dimensioner och samhällelig relevans för 

examensarbetet 

Den etiska principen, som att ta hänsyn till de intervjuade har tillämpats under hela 

examensarbetet. Informationskravet, att ge information till de intervjuade om enkätens 

och intervjus syfte har tillämpats (Blomkvist och Hallin, 2015). Genom att sträva efter att 

ta fram en ny produkt som skyddar huden från valkar och sår, ge grepp och vara 

accepterad för används i gymträning finns det en samhällelig och ekonomisk vinning. 

Då det i dagsläget inte finns någon produkt på marknaden som uppfyller dessa villkor.  

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till styrketränare. Produktion och återvinning kommer 

inte att studeras. En konceptuell lösning med prototyp som ej är produktionsfärdig har 

tagits fram. 
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2. Metod och metodik 

Jag har använt mig av en designprocess (Cross, 2008) där jag identifierade alla problem, 

behov och krav från den stora målgruppen (som ställer många krav). Wikberg Nilsson, 

Ericson och Törlid (2016) menar att genom att analysera behov och krav kommer man 

en bit på vägen för att definiera vad lösningen ska klara av utan att beskriva lösningar. 

Designprocess är en process som man genomgår för att lösa ett designproblem. 

Designprocesser skiljer sig och tillämpas olika från projekt till projekt, men processen är 

grundläggande för att komma fram till en lösning (Cross, 2008).  

En cyklisk, dynamisk och experimentell designprocess har tillämpats för att komma fram 

till den slutgiltiga lösningen. Detta har varit extra viktigt eftersom resultatet blev en 

innovativ produkt och inte en produktutveckling från dagens traditionella gymhandskar. 

Då utvärdering och konceptutveckling bör upprepas så ofta som det är nödvändigt och 

möjligt (Clarkson och Eckert, 2005). 

Det har genomförts ett antal kvantitativa intervjuer, enkäter, tester, undersökningar och 

observationer för att ha en stor mängd svar och därmed en bra grund att stå på. Detta 

menar Wikberg Nilsson, Ericson och Törlid (2016) är ett sätt att ta reda på målgruppens 

upplevelser, åsikter, attityder, motivation och beteende kring ett ämne. Genom att ställa 

öppna frågor med uppföljningsfrågor om hur handskar och gym är möjligheten stor att 

göra stora oväntade upptäckter menar Blomkvist och Hallin (2015). Observation är 

lämpligt att använda som metod när de frågor man vill besvara är av utforskade 

karaktär, frågor som handlar om hur och vad människor gör och hur det ser ut. Under 

observationer observerar man och dokumenterar vad som händer. Där studeras 

beteenden, handlingar och den fysiska omgivningen (Blomkvist och Hallin, 2015). Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver att observationer är en bra metod för att få snabb 

information av nuläget. 

Efter researcharbetet avgränsades projektet till en målgrupp, styrketränare. En 

marknadsanalys gjordes, för att se vad som finns på marknaden. Efter insamling av data 

från intervjuerna, enkäterna, testerna och observationerna analyserades data för att 

definiera och konkretisera behovet och kraven. En funktionsanalys gjordes. En 

funktionsanalys beskriver produktens olika funktioner. Dessa är huvudfunktion, 

nödvändig funktion och önskvärd funktion. Huvudfunktionen är huvudsyftet med 

produkten. Nödvändig funktion är funktioner som är nödvändiga för produkten. 

Önskvärda funktioner är funktioner som önskas av kravställaren (Österlin, 2012).  Sedan 

sättes idégenerering igång. Under idégenereringen skissades förslag på lösningar som 

uppfyller behoven och kraven på funktion, estetik och design  

Brainstormingmetoden tillämpades med hänsyn till användarkrav, produktkrav och 

kravspecifikationen (Österlin, 2012). Idégenerering är en organiserad form av 

brainstorming. Att skissa för hand på papper är ett sätt att få upp sina idéer snabbt och 
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lättförståelig. Genom att skissa får man snabbt en uppfattning om produktens form och 

hur produkten ser ut i kontext. Först skedde skissandet på egen hand, sedan i grupp 

med tre personer i min vänkrets. Detta pågick under en kort och begränsad tid. Det 

skissades även tredimensionellt, i så kallade skissmodeller. En skissmodell är mer eller 

mindre avancerade modeller för att få en verklighetskänsla. Det är lätt att vrida, vända 

och ta i modellen. Skissmodellen kan enkelt omarbetas om något fattas, sitter på fel 

ställe eller om något behöver formas om (Landqvist, 2001). Skissandet resulterade i en 

fullskalig prototyp som visas på sidan 28. 

2.1 Tidsplanering 

För hålla struktur på examensarbetets moment och faser togs en projektplanering fram i 

ett med hjälp av ett gantt-schema. Ett gantt-schema är ett verktyg för att ge en grafisk 

översikt över olika faser och moment som ska utföras under en tidsperiod under 

projektet. Med en tidsaxel och uppgiftsaxel ritas projektet upp på ett enkelt och 

övergripande sätt (Österlin, 2012). Ett gantt-schema är ett sätt för att följa 

designprocessen moment och inte köra fast eller lägga ner för mycket tid på olika delar 

av designprocessen. Man ska ha i åtanke att alla faserna är flytande och att de går 

naturligt går in i varandra samt att faserna kan förändras under arbetet. 

Planeringen av examensarbetet har strukturerats upp genom de olika faserna: Research, 

analys, syntes, utvärdering och kommunikation. Under researchen samlades data och 

information från målgruppen, ergonomi och tidigare forskning. Sedan analyseras den 

researchen under analysfasen. Under syntesen genereras skisser på potentiella lösningar 

av olika koncept. För att komma fram med bästa lösningen utvärderades och jämfördes 

alla idéer under utvärderingsfasen genom en matris och i relation till behov och krav. 

Det genomfördes även en utvärdering med målgruppen.  

I slutet presenterades och kommunicerades arbetet på ett klart och tydligt sätt genom 

presentation och utställning.  
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3. Teoretiskt bakgrund 

3.1 Ergonomi 

Enligt nationalencyklopedin definieras ergonomi som läran om människan i arbete eller 

samspelet mellan människan och arbetsredskap (Malmquist och Edström, 2016). Österlin 

(2012) menar att en produkt som inte är användarvänlig eller visuellt tilltalande förlorar 

sitt mervärde. Dessutom kan produkter som har designats utan tanke på ergonomi 

bidra till förslitningsskador eller missförstås. God design handlar inte bara om ett 

utseende och en funktion, den måste ta hänsyn till användningsområdet och dess 

användare. Malmquist och Edström (2016) menar att god ergonomi uppnås då 

produkten anpassas utifrån användarnas fysiska, kognitiva och emotionella behov. På 

det sättet besparar man användaren från onödigt slitage.  

3.2 Produktsemantik 

Monö (1997) definition av design är när estetik och funktionalitet kombineras för att 

tilltala. Monö (1997) menar att funktionen hos en produkt bör vara tydligt genom god 

gestaltning, motsvara behovet och tidigare erfarenheter. Österlin (2012) förklarar att en 

produkt kan uttrycka karaktär, identitet och funktion till användare. Det vanligaste och 

viktigaste sättet för en produkt att kommunicera med användaren är genom formen, 

ytan och känslan. Österlin (2012) menar att produktens karaktär, uttryck och utseende 

skapar mervärde för användaren vid användning, dessutom utnyttjas det ofta som 

konkurrensmedel. Genom att ge produkten en identitet tar man bort anonymiteten, 

gestaltar funktionerna och skapa ett förtroende till användarna. Österlin (2012) anser att 

bra design är när man genom formgivningen, kan uttrycka hur produkten ska hanteras.  
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4. Marknadsanalys 

Det finns i dagsläget ett stort utbud av olika typer av gymhandskar för styrketräning och 

andra hjälpmedel för att förstärka greppet (se figur 3). Trots det stora utbudet, används 

handskar av väldigt få. Dels för att de ofta är obekväma, dels för att det lätt blir svettigt 

och eftersom de allra flesta handskarna är designade med skärningen i mitten på 

fingrarna (se figur 2) vilket (enligt enkätsvaren) försämrar greppet.  

Det finns vissa handhjälpmedel som är accepterade inom gymkulturen, främst 

dragremmar och handledsstöd. Med dragremmar lindar man en rem runt stången för 

att avlasta fingrarna få ett bra grepp, i och med det tappar man träningen för greppet. 

Det vill säga att man lätt kan skada sig vid en annan övning då greppet inte har tränats 

upp. Eftersom dragremmar endast kan användas vid vissa övningar, så skyddas inte 

händerna under hela träningspasset. 

De intervjuade som använder dragremmar uttryckte att det är besvärligt och krångligt 

att använda dragremmar. Detta eftersom man måste dra åt remmen på båda händerna. 

Ena handen är lätt, men när den ena handen är åtdragen så är det svårt att dra åt den 

andra remmen lika bra. I figur 4 visas det hur dragremmar ser ut och skall användas. 
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Figur 2. Vanliga gymhandskar. 

Figur 3.  Montage av existerande produkter på marknaden samt skadade händer. 
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Figur 4. Användning av dragremmar, latsdrag i kabelmaskin. 
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Enligt mina observationer är handledsstöd väldigt vanligt vid styrketräning. 

Handledsstöd är till för att stabilisera handleden, då det finns en risk handleden skulle 

kunna vika sig vid tung styrketräning. Stödet sitter runt handleden under hela träningen 

och kan användas under alla övningar men skyddar inte huden i handflatorna. Nedan 

visas det hur ett handledsstöd sitter runt handleden. 

 

Figur 5. Handledsskydd. 
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Magnesium är inget handskydd, men det används för att få ett bättre grepp i många 

sporter, inte minst gymträning (se figur 8). Magnesium är ett vitt i pulver som 

absorberar svett och ger extra bra grepp. Magnesium har också vissa nackdelar. 

Normalt är magnesium inte tillåtet eller accepterat på många gym eftersom de dammar 

och smutsar ner men även av allergiskäl (Ahlgren, 2016). Men på vissa gym är 

magnesium godkänt och man har magnesiumkärl där man fritt kan applicera pulvret i 

händerna, se figur 6. 

 

Figur 6. Magnesium. 
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5. Genomförande 

5.1 Analys av undersökningar 

En förstudie gjordes med en problemanalys för att få bakgrundsmaterial från 

målgruppen om kraven, behovet och stigmat kring handskydd vid gymträning. Denna 

analyserades sedan för en vidare idégenereing för utveckling av produkten.  

5.2 Enkät 

En kort enkät på 5 frågor sammanställdes, och 64 personer deltog. Frågorna som 

ställdes var:  

1. Vad tränar du? 

2. Har du upplevt valkar och förhårdnader i händerna vid träning? 

3. Använder du någon typ av gymhandskar? 

4. Om nej, varför? 

5. Använder du någon annan typ av ”handskydd” vid träning? 

Över 90% av de som svarade upplevde valkar och förhårdnader vid träning, men endast 

28% använde handskar (se figur 7). Några av orsakerna till att de inte använder 

handskarna var:  

”Finns ingen anledning, behöver man handskar för att man får lite ont i händerna så ska 

man nog överväga att sluta lyfta vikter. ” 

”Sämre grepp, negativ look”  

”Ses som fjolligt” 

”Bra fråga, förmodligen för att det ser löjligt ut.” 

”Klumpiga, sämre greppförmåga, i vägen” 
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Figur 7.  Enkätsvar 1. 
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Däremot används dragremmar av 60% av de svarande (se figur 8). Handledsskydd är 

också ett accepterat handhjälpmedel som många styrketränare använder flitigt. Men det 

finns inte med som svarsalternativ då det inte skyddar huden och kan inte klassas som 

ett handskydd. De personerna som svarade ”Annat” skrev att de inte använder något 

handskydd alls. Grip pad är en typ av gymhandske som kan ses längst upp till höger i 

figur 3. 

 

Figur 8. Enkätsvar 2. 

5.3 Intervjuer  

Intervjuer gjordes med fem styrketränare och en personlig tränare. Där hämtades 

konkret information på varför man väljer att avstå träningshandskar. En av de 

intervjuade personerna förespråkade att använda handskar, men var medveten om att 

många avstår på grund utav imagen som gymhandskar ger och att det krävs ett högre 

självförtroende att bära handskar på gym. Eftersom det inte är helt accepterat i den 

hårda miljön. Det kom fram att de befintliga handskarna inte var tillräckligt bra, då de 

upplevdes som ett hinder snarare än skyddsmedel. Eftersom det ger ett ytterligare 

avstånd mellan hand och redskap och därmed mister man kontakten med redskapet 

vilket medför sämre grepp.  
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5.4 Observationer 

Observationerna har skett under en lång tid innan arbetet påbörjades. Kön, ungefärlig 

ålder och hur van styrketränare personerna var studerades. Slutsatser som drogs från 

observationerna stärker svaren från både enkäten och intervjuerna. De personerna som 

använder vanliga gymhandskar är nybörjare, både kvinnor och män, främst kvinnor.  
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6. Behovsanalys och funktionsanalys 

Efter analys från enkät- och intervjusvaren samt marknadsanalysen gjordes en 

behovsanalys och funktionsanalys (se figur 9). Det finns massor av olika slags 

gymhandskar på marknaden som är anpassade för alla olika typer av träningsstilar, 

handstorlekar, kön osv. Trots detta tycks dessa inte användas, på grund av 

stigmatiseringen av handskar på gym.  Detta indikerar på vikten av att sammanställa de 

konkreta behoven och kraven från målgruppen för att produkten ska bli accepterad och 

faktiskt komma att användas. Böhme (2003) menar att genom design kan man bidra till 

ett socialt värde samt skapa mervärde för produkten.  

Behov och krav som sattes från målgruppen var: 

• Skydda huden i handflatorna 

• Förbättra greppet 

• Inte vara klumpiga 

• Justerbara i storlek 

• Vara diskreta 

• Inte öka handsvett 

• Kunna användas under hela träningspasset  

 

Funktionsanalys 

Skydda huden                                                                                 Huvudfunktion 

Ge grepp                                                                                        Nödvändigfunktion 

Vara smidig/följsam                                                                       Önskvärdfunktion 

Kunna anpassas i storlek                                                                Önskvärdfunktion 

Anses som acceptabel                                                                   Nödvändigfunktion 

Figur 9. Funktionsanalys. 
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7. Idégenerering 

Behoven, kraven och funktionsanalysen från målgruppen har fokuserats på under 

idégenereringen.  

I figur 10 var idén att göra handskarna attraktivare med valet av andra material än vad 

det är i klassiska gymhandskar. Våtdräktstyg med mönster i sockiplast i handflatorna för 

att ge grepp. Våtdräktstyg sitter tight och följer händerna väldigt nära. Genom att inte 

ha för mycket material mellan redskapet och händerna (då en tjock handske försämrar 

greppet) men ändå skyddar huden i handflatorna. Många av de intervjuade sa att de 

gymhandskar som finns på marknaden är alldeles för tjocka och klumpiga, och därmed 

försämrar greppet. Vilket gör att folk väljer att avstå handskarna då de inte uppfyller sin 

rätta funktion tillräckligt bra.  

 

Figur 10. Våtdräktsgymhandske. 
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Eftersom dragremmar och handledsskydd är accepterade hjälpmedel på gym, 

utvecklades ett koncept med dragremmar, handledsskydd och handskydd för 

handflatorna i ett (se figur 11). Tanken var att dölja handskyddet i handflatorna, och få 

det att se ut som ett par traditionella dragremmar. Vilket gör att man inte associerar 

dessa handskydd med vanliga gymhandskar. Genom att även ha ett handledsskydd 

stabiliserar man upp handleden och därmed behöver man inte vara rädd för eventuella 

handledsskador. Förutom dragremmar, handledsskydd och handskydd har dessa 

handskar en funktion, en stark dynamometer som mäter kraften i varje drag, i både 

höger och vänster arm. All data skickas till en smartphone som håller koll på 

träningsutvecklingen. Det är vanligt att folk för dagbok för sin träning då många vill se 

förbättring på sin träning eftersom det ger motivation. Genom att ha ett inbyggt 

mätsystem i sina gymhandskar som automatiskt registrerar träningen slipper man 

anteckna manuellt med penna och papper efter varje övning, dessutom ser man om 

man drar/lyfter ojämt mellan armarna. 

 

Figur 11. Skissmodell på dragremshandske. 
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Plåsterkoncept baseras på att skapa en extrahud i handflatan för att undvika och 

förebygga att valkar och sår ska uppstå i handflatorna (se figur 12). Ett plåster som 

klistras på innan varje träning. Vid de mest utsatta områdena i handen är det extra 

vadderat för att inte riskera att huden under plåstret ska skadas. Plåstret är transparent 

och diskret, och därmed ”osynligt”.   

 

Figur 12. Plåsterkoncept. 
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Sista konceptet är ett par diskreta gymhandskar, med integrerat handledsskydd med en 

enkel karborrebandstängning. Se skisser i figur 13. 

 

 

Figur 13. Diskreta gymhandskar. 
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8. Utvärdering 

8.1 Feedback från målgruppen 

Koncepterna presenterades för ett antal personer som styrketränar regelbundet. Där 

gavs det feedback på koncepten. De gillade plåsterkonceptet eftersom det inte alls 

skulle vara synligt eller ta onödig plats på handen och därmed inte kännas ”i vägen” 

eller bidra till ökat handsvett. Andra kommentarer på plåsterkonceptet var att de kändes 

smidigt med en extra påklistrad hud, då man inte behöver vara rädd för att ta i eller 

tappa greppet. Men några var skeptiska till hur bra plåstret skall sitta i handen, om det 

veckas ihop efter några övningar. Överlag var alla tillfrågade eniga om att 

plåsterkonceptet var en idé att jobba vidare med. 

Konceptet i våtdräkts- och sockiplastmaterial gick inte helt hem hos styrketränarna. 

Någon kommenterade att det skulle bli svettigt eftersom våtdräkten håller inne värmen. 

Dragremskonceptet upplevdes som en smart produktutveckling från de traditionella 

dragremmarna. Problemet med dragremmarnas svåra teknik att dra fast båda 

remmarna med händerna kvarstår, vilket är någonting man helst vill slippa, då det är 

krångligt. 

Konceptet med de diskreta handskarna gillades inte av styrketränarna eftersom man 

inte ansåg de vara tillräckligt tilltalade (rent estetiskt) för att bli accepterade i den hårda 

gymmiljön.  

 

8.2 Feedback från lärare och kurskamrater  

En utvärdering gjordes direkt efter en redovisning för lärare och kurskamrater för att gå 

vidare med ett slutkoncept värt att satsa på (se figur 14). De diskreta gymhandskarna 

uteslutes direkt på grund utav att de inte uppfyller fler kriterier eller urskiljer sig knappt 

från dagens gymhandskar som finns på marknaden. Utvärderingsmetoden som 

användes var kategorierisering. Det innebär en utvärdering som utgår från behoven och 

kraven. Där konceptet som fick flest poäng (dvs. uppfyller flest behov och krav) gick 

vidare för utveckling. Ett poängsystem efter dessa funktioner sattes, där koncepten gavs 

poäng beroende på hur väl de uppfyllde de olika funktionerna. 

Plåsterkoncept och dynamometerkonceptet fick relativt lika poäng i utvärderingen, på 

grund utav den begränsade tiden anses inte dynamometerkonceptet ha tid att hinna 

utveckla den rätta tekniken för konceptet och därför eliminerades detta koncept för 

vidareutveckling parallellt med plåsterkonceptet. 
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Figur 14. Utvärderingsmatris. 
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9. Konceptutveckling av plåsterkoncept 

9.1 Skavsårsplåster 

Vanliga skavsårsplåster klistrar man på huden när sår har uppstått. skavsårsplåster 

består av hydrokolloid. Företaget Compeed (2015) beskriver hydrokolloidteknologi som 

en aktiv gel med fuktabsorberande partiklar. Svenska Salvequick (2017) som är 

marknadsledande inom plåsterbranschen förklarar på sin hemsida att hydrokolloid är 

ett modernt material som upplevs som en smidig extra hud. Materialet absorberar 

vätska från huden och bildar en avlastande kudde som skyddar mot tryck och friktion. 

Plåstret släpper endast igenom en viss mängd fukt och hjälper därmed till att skapa och 

behålla en fuktig miljö kring såret, detta stimulerar läkningsprocessen. Dessutom hjälper 

detta såret att läka utan att någon sårskorpa bildas och därmed minskas risken för 

ärrbildning.  

 

9.2 Tester 

Idéen till plåsterkonceptet grundar sig i skavsårsplåstret, att klistra på ett plåster som är 

hudlikande för att kunna röra sig obehindrat när man har ett sår som gör ont. Kan man 

istället klistra på ett lager extra hud i handen innan varje träning, för att förhindra att sår 

uppstår från första början? Har man extra hud i handflatan förhindras valkar och sår 

eftersom den riktiga huden aldrig kommer i kontakt med träningsredskapet och 

friktionen och slitaget sker bara i den extra huden. Dessutom så är det helt osynligt från 

ovansidan av handen.   

Ett test utfördes av konceptet; skavsårsplåster sattes i handflatorna före ett träningspass 

(se figur 15). Plåstret satt skönt i handflatorna, de var följsamma och greppet 

förbättrades avsevärt, eftersom materialet i plåstret är mjukt och formar sig lätt. Dock är 

limmet i vanliga skavsårsplåster inte anpassat för den typen fysiska påfrestning. Efter 

några set tunga latsdrag i kabelmaskin (i figur 6 visas det hur latsdrag utförs) veckar sig 

plåstret på grund av att limmet lossnar i kanterna, detta kan man se i figur 16. Utöver 

det dåliga limmet så nöttes inte materialet (hydrokolloid) i plåstret sönder alls.  
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Figur 15. Skavsårsplåster i handflator innan träning. 

 

Figur 16. Efter två tunga set latsdrag (12 x 80 kg). 
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9.3 Konceptutveckling  

Skissandet fortsatte i tredimensionellt format. En form gjordes i lera, för att kunna gjuta 

i, se figur 17. 

 

Figur 17. Gjutning av silikon 

Olika former och tjocklekar av skissmodeller gjordes i silikon. Mindre modeller som 

endast täcker handflatan samt silikonavgjutningar av hela handflatan. 

Först gjordes en modell i samma tjocklek av silikon på hela ytan. Både med och utan 

fingrar för att testa olika former. Silikon är följsamt och har bra töjningsförmåga, men 

med för mycket material i handen blir handskyddet klumpigt och upplevs som ett 

hinder snarare än skyddsmedel (se figur 18). 
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Figur 18. Tjockare silikonhandskydd. 
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Med ett tunnare lager silikon i handen upplevdes inte handskyddet som obekvämt eller 

klumpigt. Ett tunnare lager är elastiskt och sitter bra i handen (se figur 19). 

 

 

Figur 19. Tunt silikonhandskydd i handflatan. 
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Ett handskydd för hela handen sitter bra i handen men materialet veckas ihop snabbare 

eftersom man böjer fingrarna runt redskapet (se figur 20). 

 

Figur 20. Tunt silikonplåster över hela handen. 

9.4 Utvärdering av plåsterkoncept 

Den mest utsatta ytan i handflatorna är i själva handflatan inte längst fingrarna. 

Eftersom fingrarna viks vid varje grepp veckas också materialet och därmed försämrar 

greppet avsevärt. Till följd av detta uteslöts det att handskyddet skulle fortsätta upp 

efter fingrarna.  
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10. Resultat  

Resultatet blev ett diskret handskydd som är flexibelt, transparent och som enkelt 

klistras på i handflatan. Formen på handskyddet följer händerna och är designade med 

extra material upp till på handskyddet, då det är det mest utsatta området vid träning. 

Formatet på handskyddet finns i storlekarna Small, Medium, Large och Extra Large, 

eftersom händer är olika stora. Handskyddet fästes i handen och följer smidigt handens 

alla rörelser under träningspasset. På grund av dess tjocklek upplevs inte handskyddet 

som ”i vägen” eller försämrar kontakten med träningsredskapen.  

  

Figur 21. Handskydd under träning. 
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Figur 22. Handskyddet i handen. 

 



 
 

30 
 

Handskyddet fick namnet ”COVERS!” och arbetet med poster ställdes ut på en 

vernissage. Se bild 23.  

Ett plåtetui medföljer handskyddet för förvaring av handskyddet i träningsväskan.

 

Figur 23. Prototyp med poster på vernissage. 
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10.1 Materialval 
 

Eftersom handskyddet kommer utsättas för extrema påfrestningar kommer det att slitas 

och gå sönder med tiden men skydda huden. Materialet som handskyddet är gjort av är 

såklart avgörande hur lång tid produkten kan hålla. Genom att välja ett material med 

extra slitagebeständighet men som också är elastiskt och följsamt får man ett 

handskydd som får en längre livslängd. Då det är ett tunt lager material som fungerar 

som ett plåster kommer inte handskyddet hålla mer än några tunga träningspass.  
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11. Slutsats och diskussion 

Arbetet resulterade i ett handskydd som klistras för att hålla det på plats. Handskyddet 

räknas att hålla några träningspass innan materialet i handskyddet slitits sönder. 

Produkten kombinerar funktion med en diskret design. En prototyp i skala 1:1 har gjorts.  

Som jag nämner på sidan 15 så kan design bidra till ett socialt värde och skapa ett 

mervärde (Böhme, 2003). Genom att designa ett handskydd som inte upplevs som 

klumpigt eller ser ut som en traditionell gymhandske kan man alltså designa bort den 

negativa sociala stämpeln handskydd har idag.  För att hänvisa till min referens, Monö 

(1997) på sidan 5, är produktens estetik och funktionalitet kombinerad att tilltala 

konsumenter. Men användarvänligheten är ännu viktigare för att få en kund fortsätta 

köpa produkten. En uttänkt design skapar användarvänlighet. I och med det tror jag att 

en produkt som kombinerar användarvänlighet med estetik, leder till en hållbar produkt 

eftersom användaren inte i första hand tänker sig att byta ut produkten. Däremot är det 

bästa sättet att skapa en långlivad produkt, är genom att kombinera ett hållbart koncept 

med en hållbar produkt (material). Slutkoncetet är hållbart, det värde som skapats 

genom handskyddets design gör att produkten blir hållbar och uppfyller många behov 

som målgruppen har. Dock är inte handskyddet i sig inte långlivad. Handskyddet fyller 

sin funktion och när det är förbrukat är användaren förhoppningsvis intresserad att 

fortsätta köpa och använda handskyddet. Detta skulle ge ekonomisk hållbarhet. 
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12. Design management 
 

Eftersom produkten har en väldigt diskret och enkel design krävs det en strategi för 

varumärke, förpackning och marknadsföring för produkten i framtiden. Hur ska 

produkten uppfattas? Budskapet i form samt presentationen av produkten har stor 

betydelse för konsumenternas intresse och förtroende för en produkt, våra sinnen 

påverkar hur vi uppfattar en produkt, därför är det viktigt att strategiskt jobba med 

detta. Österlin (2011) anser att man bör jobba med kanalerna som förmedlar budskapet, 

media, personal, produkt, tjänst och miljöer. Det är produktens ansikte (Österlin, 2011). 

Det kommer vara viktigt att jobba med design i marknadsföringssyfte vid lansering av 

handskyddet. För att synas bland alla andra produkter så krävs det att man profilerar 

sig. Hur ska handskyddet paketeras? I vilken typ av butik ska de säljas, i sportbutik? På 

apotek? I mataffär? Själva varumärket och de kommunikationssätten är viktiga punkter 

att jobba med innan lansering. Genom att välja ut en dela av marknaden och bearbeta 

den i kampanj eller andra reklamsammanhang. Bergström (2016) beskriver hur ett 

varumärke påverkar oss genom vår uppfattning, som konsument söker man sig till 

varumärken som man har gott avseende och de som vi känner förtroende för. Det är 

inte alltid personliga åsikter som ligger till grund för köpbeslutet utan marknadsföring, 

andras åsikter och trender är minst lika viktigt. 

Det råder stora diskussioner om design är subjektivt. Allting kan egentligen bli trendigt 

bara det finns tillräckligt många människor som gillar produkten. En effekt på ett bra 

varumärke för en produkt är att andra vill ha produkten om den ger en social status. 

Det är på så sätt en produkt blir trendig. Ett bra exempel på ett strategiskt samarbete är 

när H&M som är ett lågpris klädkedja, samarbetar med stora kända designers som 

Stella McCartney och Karl Lagerfeld med deras egna märken används i 

marknadsföringssyfte för att vidga sin kundkrets och ge produkterna en ny aura samt 

påverka sitt egna varumärkes image (Johansson och Svengren Holm, 2008). 

Österlin (2011) hävdar att design management kan ge ökad konkurrenskraft genom 

prisvärda produkter, förkorta produktutvecklingstiden och ge kostnadsbesparingar med 

en målmedveten designmetodik. Med design management menar Österlin (2011) att 

man öppnar nya marknader med kreativ design, förbättrar företagets image och 

översätter affärsmålen till upplevelser hos målgruppen. Detta är avgörande för att nå 

försäljningsframgång. Design management bör tillämpas i vidareutvecklingen av 

handskyddet för att ta det ut på marknaden.  
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